
خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  مطرح کرد

۶۰۰مجوزقلیانسرا
بهازایهرمجوزمرکزبهداشتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت کاهش و 
محدود کردن تجارت دخانیات، گفت: »متاسفانه گسترش قارچ 
گونه قلیان سراها به گونه ای است که در کنار صدور یک مجوز 
بهداشتی و درمانی، ۶۰۰ مجوز احداث قلیان سرا صادر می شود.«
رسول خضری با ابراز خرسندی از مخالفت شورای  نگهبان با 
لغو ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه خانه ها، گفت: »مجلس نباید 
وارد این مباحث شود بلکه باید سبک قانون گذاری را در حد 
ایده آل حفظ کند.« عضو کمیسیون اجتماعی مجلس لغو ممنوعیت 
عرضه قلیان در قهوه خانه ها را مغایر با اصل 73 قانون اساسی و 
قانون گذاری جدید دانست و افزود: »این موضوع را می شد در 
قالب بخشنامه و تعامل بین وزارت خانه ها تعیین تکلیف کرد نه 
اینکه مجلس به قانون گذاری جدید روی بیاورد در این رابطه از 
اقدام وزارت بهداشت و شورای نگهبان در مخالفت با مصوبه 
مذکور استقبال می کنیم و حمایت الزم را از وزارت بهداشت و 
همچنین کاهش و محدود کردن تجارت دخانیات خواهیم داشت.«
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت مردم 
به هیچ وجه نباید اجازه دهد عرضه قلیان در قهوه خانه ها آزاد 
شود، ادامه داد: »آزاد  شدن عرضه قلیان به هیچ وجه اقدام منطقی 
و درستی نیست؛ متاسفانه گسترش قارچ گونه قلیان سراها در 
کشور به گونه ای است که در کنار صدور یک مجوز بهداشتی و 
درمانی ۶۰۰ مجوز احداث قلیان سرا صادر می شود و این تهدیدی 

جدی برای سالمت جامعه است.«
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم یادآور شد: »ما 
به دنبال ایجاد مشکل در مسیر کسب و کار مردم نیستیم  اما بهتر 
است به دنبال شغل دیگری باشند زیرا قلیان سراها جز افزایش و 
ایجاد بیماری ها نه تنها هیچ کارکردی ندارند بلکه دروازه ورود 
به مواد مخدر و اعتیاد هستند.« خضری ادامه داد: »وزیر بهداشت 
در اجالس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی که در تهران 
برگزار شد به تمامی وزرای بهداشت حاضر در اجالس تاکید کرد 
که تجارت دخانیات را باید محدود کرد زیرا با جان و سالمت 
مردم سروکار دارد.« وی تصریح کرد: »البته در کنار محدود کردن 
باید فرهنگ سازی، اطالع رسانی به جوانان و افزایش سطح سواد 
جامعه در دستور کار قرار گیرد و صدا و سیما با تولید برنامه های 
دخانیات  استعمال  خطرات  از  را  نوجوانان  و  جوانان  مناسب 
آگاه کنند زیرا مصرف دخانیات باعث افزایش استرس، نگرانی، 

بیماری های قلبی و عروقی و سرطان ها در کشور شده است.«
خضری با انتقاد از اینکه استعمال قلیان در میان جوانان به ویژه 
بانوان نوعی کالس محسوب می شود، گفت: »مصرف دخانیات 
در کشور سیر صعودی دارد و متاسفانه آمار مصرف سیگار و 
این  با  قطع  به طور  و  یافته  افزایش  بسیار  زنان  میان  در  قلیان 
پیام های خوبی  هیچ وجه  به  می رویم  پیش  داریم  که  شیوه ای 

برای جامعه به همراه ندارد.«

نایب رئیس کمیسیون بهداشت:

دولتازجیبمردم
نرخداروراافزایشندهد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر این که 
»باید قیمت دارو واقعی شود« در عین حال گفت: »واقعی شدن 
و یا افزایش قیمت دارو نباید از جیب مردم رخ دهد. دولت باید 
با دادن یارانه افزایش قیمت دارو را از کانال بیمه ها جبران کند.«
به گزارش سپید، محمد حسین قربانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به صحبت های اخیر وزیر بهداشت درباره  افزایش دو برابری قیمت 
داروهای خاص داخلی گفت: »اگر قرار به تورم چند برابری باشد 
به تبع آن باید قیمت محصول نهایی هم واقعی شود. چون در غیر 
این صورت رانت به وجود می آید. این شامل حوزه درمان هم 
می شود. اگر تعرفه درمان واقعی نباشد قطعا با توجه به هزینه های 

جانبی آن کیفیت درمانی پایین می آید.«
وی با تاکید بر اینکه »باید قیمت تمام شده محصول متناسب با 
به عنوان سبد کاالی  دارو  »البته  افزود:  باشد«  تولید  هزینه های 
استراتژیک مردم شرایط دیگری دارد باید دولت از طریق یارانه ها، 
دارو را با قیمت مناسب به دست مردم برساند. منظور دادن یارانه 
از مسیر بیمه ها است.« نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس پیشنهاد وزیر بهداشت برای افزایش قیمت برخی از داروها 
را منطقی خواند و گفت: »امروز بیشتر تولید کنندگان دارو در 
حال ورشکستگی هستند چون دیگر تولید دارو برای آنها مقرون 
به صرفه نیست. این که ما قیمت دارو را پایین نگه داشته که با 
این وضعیت عالوه بر ایجاد رانت شاهد قاچاق دارو به آن طرف 
مرزها باشیم منطقی نیست لذا باید با توجه به اقتصاد مقاومتی و 

لزوم توجه به تولید کنندگان قیمت دارو را واقعی کرد.«
قربانی ادامه داد: »در این بین اگر افزایش قیمت دارو باعث ایجاد 
بار سنگین به مردم می شود دولت باید ورود کرده و به دارو یارانه 
دهد. یارانه باید از کانال بیمه ها اختصاص پیدا کند در این شرایط 
کارخانه های تولیدی ورشکسته نشده و مردم هم به راحتی می توانند 
داروی مورد نیاز خود را دریافت کنند.« به گفته  وی دولت نباید از 
جیب مردم قیمت دارو را افزایش دهد بلکه باید همچون کاالهای 

اساسی به دارو از طریق بیمه ها یارانه دهد.
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اساس  »بر  گفت:  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
هر گونه  فاقد  مردم  درصد   1۰ حدود  پیش بینی ها 
پوشش بیمه ای هستند و تحت پوشش بیمه اجباری 
قرار گرفتن از هفته بیمه سالمت آغاز می شود. در این 
زمینه تمامی زیرساخت ها از طرف ما فراهم شده و 
وزارت رفاه تالش کرده است تا از طریق وب سرویس 
بیمه  اطالعات استحقاق سنجی را در اختیار سازمان 

سالمت قرار دهد.«
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، 
طاهر موهبتی با اشاره به پوشش بیمه اجباری برای 
برنامه  قانون  اظهار کرد: »بر اساس  تمام آحاد مردم 
ششم توسعه همه افراد باید تحت پوشش بیمه اجباری 
قرار گیرند و این قانون برای همه آحاد جمعیت ایران 

اجباری است.«
 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ادامه داد: »برای تحت 
پوشش بیمه اجباری قرار گرفتن ارزیابی وسع به وسیله 
وزارت رفاه باید انجام شود تا افرادی که فاقد توانایی 

پرداخت حق بیمه سالمت هستند به طور رایگان تحت 
پوشش بیمه اجباری قرار گیرند و حق بیمه این افراد 

از سوی دولت پرداخت می شود.«
وی افزود: »بر اساس آئین نامه مردم ۴5 روز فرصت 
دارند تا با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به 
اقدام  خود  گرفتن  قرار  اجباری  بیمه  پوشش  تحت 
کنند، اگر افراد جزو دهک گروه های یک، دو و سه 
باشند از پرداخت حق بیمه اجباری معاف می شوند و 
افرادی که جزو دهک چهار هستند باید نیمی از حق 

بیمه خود را پرداخت کنند.«
موهبتی در پایان گفت: »بر اساس پیش بینی ها حدود 
1۰ درصد مردم فاقد هر گونه پوشش بیمه ای هستند 
و تحت پوشش بیمه اجباری قرار گرفتن از هفته بیمه 
سالمت آغاز می شود. در این زمینه تمامی زیرساخت ها 
از طرف ما فراهم شده و وزارت رفاه تالش کرده است 
تا از طریق وب سرویس اطالعات استحقاق سنجی را 

در اختیار سازمان بیمه سالمت قرار دهد.«

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت:

۱۰ درصد مردم فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
»مجوز  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
استخدام 2 هزار نفر هیات علمی تمام وقت به صورت 
پیمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور از طرف 

سازمان اداری استخدامی صادر شد.«
به گزارش سپید به نقل از وبدا، سیدکامل تقوی نژاد 
ضمن تشکر از تالش و پیگیری های وزیر بهداشت و 
 همچنین همراهی رییس سازمان امور اداری و استخدامی 
حوزه  انسانی  نیروی  نیازهای  رفع  زمینه  در  کشور 
سالمت کشور افزود: »با جذب این تعداد هیات علمی 
انتظار می رود با توجه به افزایش تعداد دانشجویان در 
مقاطع مختلف تحصیلی و افزایش تعداد بازنشستگان 
هیات علمی در دانشگاه ها، بخش عمده ای از مشکالت 
حوزه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

مرتفع شود.«
وی با اشاره به شاخص فعلی نسبت هیات علمی به 
دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی کشور اظهار 
داشت: »این شاخص در حال حاضر به ازای هر 1۶.57 

دانشجو یک نفر هیات علمی است که انتظار داریم با 
جذب 2هزار هیات علمی پیمانی جدید، این رقم به 
13.8 دانشجو به ازای هر  یک نفر هیات علمی برسد 
و رشد 1۶ درصدی را  در این بخش شاهد باشیم.«

تقوی نژاد با اشاره به تکالیف حوزه آموزش وزارت 
بهداشت در اسناد باالدستی، خصوصا برنامه ششم توسعه 
به منظور حضور  عنوان داشت: »دولت موظف شد 
موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر 
علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین المللی و 
برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش 
و فناوری، نسبت به ارتقای شاخص دانشجو به عضو 

هیات علمی اقدام نماید.«
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: »در 
حال حاضر12هزار و 5۰3 نفر هیات علمی پیمانی و 
رسمی، 5 هزار و 1۶7 نفر هیات علمی تعهد خدمت 
و 39۰ نفر هیات علمی قراردادی در دانشگاه های علوم 

پزشکی در حوزه آموزش به فعالیت مشغول هستند.«

سالمت  بیمه  سازمان  درآمد  و  بیمه گری  مدیرکل 
سالمت  بیمه  خدمات  از  استفاده  چگونگی  درباره 
متولد می شوند،  از کشور  که خارج  برای کودکانی 
شده  متولد  کشور  از  خارج  در  فردی  »اگر  گفت: 
ایرانی محسوب شود، درصورتی  قانون  براساس  و 
که پدر یا مادر کارمند بوده و فرزند تحت پوشش 
والدین باشد، کودک بیمه شده تلقی شده و می تواند 

از خدمات بیمه ای استفاده کند.«
به گزارش سپید، داوود حاج قاسمعلی گفت: »ارایه 
خدمات به بیماران دچار مشکالت روانی مانند سایر 
بیماران است، این افراد می توانند تحت پوشش سازمان 
بیمه سالمت قرار گرفته و از دفترچه بیمه این سازمان 
برای  خدمات  ارایه  ضوابط  بنابراین  کنند.  استفاده 
بیماران روانی نیز بمانند بیماران دیگر اجرا می شود.« 
وی افزود: »بیمه سالمت تنها برای بیماری افراد دچار 
مشکالت روانی خدمات ارایه می کند؛ لذا نگهداری از 
این افراد در مراکز بهداشتی و درمانی ضوابطی دارد که 

باید به آن توجه کرد؛ اما چگونگی تحت پوشش قرار 
دادن بیماران روانی با بیماران دیگر هیچ تفاوتی ندارد. 
بدون شک ضوابط در ارایه خدمات به بیماران روانی 
درآمد  و  بیمه گری  مدیرکل  است.«  سایرین  همانند 
سازمان بیمه سالمت تاکید کرد: »بیماران روانی که 
از سن قانونی گذشته، اما براساس نظر کمیسیون های 
خارج  می توانند  شوند،  شناخته  مهجور  تخصصی 
از سن قانونی هم تحت پوشش بیمه سالمت قرار 
گیرند.« حاج قاسمعلی در خصوص شرایط استفاده 
از خدمات بیمه سالمت برای کودکانی که خارج از 
کشور متولد می شوند، اظهار داشت: »اگر فردی  در 
خارج از کشور متولد شده و براساس قانون ایرانی 
محسوب شود، درصورتی که پدر یا مادر کارمند بوده 
و فرزند تحت پوشش والدین باشد، کودک بیمه شده 
تلقی شده و می تواند از خدمات بیمه ای استفاده کند. 
بنابراین هیچ محدودیتی در تحت پوشش قرار دادن 

متولدین خارج از کشور وجود ندارد.«

معاون وزیر بهداشت با اشاره به پوشش 71.5 درصدی خدمات سالمت 
در کشور اظهار داشت: »دراین حوزه، کشور اول منطقه هستیم.«

درخصوص  فارس  با  گفت وگو  در  رئیسی  علیرضا  سپید،  گزارش  به 
ارسال کمک های بشردوستانه توسط ایران به کشورهای عراق، سوریه 
بوده است و  این کشورها  »ایران همواره حامی  اظهار داشت:  و یمن 
همواره برای ارسال کمک های بشردوستانه اعالم آمادگی کرده است.«

وی باشاره به برگزاری مراسم اربعین حسینی توضیح داد: »در مراسم 
اربعین اتباع بیگانه ای که از کشورهای افغانستان، پاکستان و نیجریه وارد 
کشور می شوند تحت واکسیناسیون قرار می گیرند و امسال نیز واکسن 

سرخک، فلج اطفال در اختیار این زائران قرار گرفت.«
رئیسی در پاسخ به پرسشی درخصوص دلیل صرف هزینه برای اتباع 

با  ارتباط  بین المللی در  کشورهای خارجی توضیح داد: »ما یک تعهد 
ارایه می شود  اتباع خارجی  که  واکسیناسیونی  داریم،  بیماری ها  کنترل 
در حقیقت با هدف سالمت هموطنان صورت می گیرد تا از انتقال این 

بیماری به کشور پیشگیری شود.«
درصدی   71.5 پوشش  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
اول  به کشور  اظهار داشت: »دراین حوزه  خدمات سالمت در کشور 
 8۰ رقم  به  بهداشتی  خدمات  پوشش   2۰25 سال  تا  و  هستیم  منطقه 

درصد خواهد رسید.«
عدد  به  کشورها  از  برخی  در  بهداشتی  خدمات  »پوشش  افزود:  وی 
25، 3۰ درصد می رسد و آمادگی داریم تجاربمان را در حوزه خدمات 

بهداشت به این کشورها منتقل کنیم.«

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت خبر داد
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معاون بهداشت وزیر بهداشت عنوان کرد
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